Inhoud Eenvoudige Serviceovereenkomst:
A De serviceverlening aan de installatie(s), zowel aan het elektrische als aan het mechanische
gedeelte, welke evenredig over het kalenderjaar zal worden verdeeld.
Het nazien en afstellen van alle technische onderdelen, die daarvoor in aanmerking komen
en die van invloed zijn op de bedrijfszekere werking van de installatie(s).
Bijzonder aandacht zal worden besteed aan controle van:
- Deurbeveiligingen
- Eind- en nood schakelinrichtingen
- Reminrichting
- Vanginrichting
- Alarminrichting
- Draagkabels- en kettingen
- Oliepeil en oliefilters
- Afdichtingen en ventielen
- Traptreden
- Leuningbanden
- Leuningbandcontacten
- Kettingbreukcontacten
- Tredebeveiliging/kamplaten
- Snelheidsbegrenzer/terugloopcontact
B

Het uitwendig reinigen van de aandrijving, motoren, kabel- en kettingschijven en alle
elektrische apparaten alsmede van spaninrichtingen en loopbannen. Het schoonhouden van
de machine- en omkeerruimte, de schachtput en de bovenzijde van de kooi, behoudens in
het geval van vervuiling door derden, in welk geval de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in
kennis wordt gesteld.

C

Het leveren en gebruiken van alle fabriekswege voorgeschreven of door de fabriek
toegestane smeer- en reinigingsmiddelen, die voor de serviceverlening aan de installatie(s)
nodig zijn.

D Alle aan de installatie(s) te verrichten werkzaamheden door vakkundig personeel te doen
geschieden.
E

Het gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar zijn voor het
opheffen van storingen en assistentie bij eventuele calamiteiten.

F

De Opdrachtgever ervan in kennis te stellen, indien tijdens bovengenoemde werkzaamheden
blijkt, dat herstelling, verbetering of vernieuwing van één of meer onderdelen wenselijk of
noodzakelijk moet worden geacht.

Van de serviceverlening uitgezonderde werkzaamheden
Tenzij partijen bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, betreffen de
servicewerkzaamheden niet de navolgende werkzaamheden:
A. Het reinigen van de liftkooi en kooi- en schachtafsluitingen, het wassen van ruiten en het
schoonhouden van de liftschacht alsmede alle uitwendige delen van roltrap en rolpad.
B. Werkzaamheden, die het gevolg zijn van toevallige of moedwillige beschadiging en/of
onoordeelkundig gebruik door anderen dan de Opdrachtnemer en/of diens personeel
C. Werkzaamheden, die een gevolg zijn van wijziging en/of uitbreiding van
overheidsvoorschriften.
D. Werkzaamheden, die voortkomen uit een overmachtssituatie, brand, explosie, waterschade,
natuurrampen, bouwkundige werkzaamheden, oorlogshandelingen, oproer,
atoomkernreacties of het vrijkomen of vrijmaken van atoomenergie, grondverschuiving of
chemische vervuiling van de hydraulische olie.
E. Het vernieuwen en herstellen van de kooi- en schachtafsluitingen, liftkooi, glasbalustraden,
kamplaten, schilderwerk, of oppervlaktebehandeling, bekledingen en decoratie werk. Het
vernieuwen en herstellen van wand-, plafond- en vloerafwerking van zowel schacht,
schachtput als machineruimte. Het vernieuwen en herstellen van de in de grond geplaatste
mantelbuizen voor de hydraulische cilinders, lichtbuizen en armaturen zowel aan de
buitenzijde van de schacht of roltrap/pad als in de machineruimte.
F. De kosten van elektrische energie zullen voor de rekening van de Opdrachtgever komen.

